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1. WPROWADZENIE 
 

W miarę upływu czasu, wskutek różnych czynników  destrukcyjnych 
oddziaływujących na obiekt, następuje szybszy lub wolniejszy spadek jego 
początkowych cech konstrukcyjnych i materiałowych. Podstawowym problemem 
związanym z zarządzaniem infrastrukturą mostową oraz w dalszej kolejności przyjęciem 
założeń projektowych jest odpowiedź na pytania czy oraz jak wykonać remont lub 
przebudowę konkretnego obiektu, czy też może obiekt ten rozebrać i w jego miejsce 
wbudować nowy, spełniający wszystkie bieżące lub przewidywane wymagania co do 
parametrów i funkcjonalności obiektu. Termin przystąpienia do prac naprawczych jest 
niezwykle istotny ze względu na rosnące koszty i zakres prac.  

 

 
Rys. 1 Schemat obrazujący koszty naprawy na przestrzeni czasu „krzywa 
degradacji” 
 



W artykule autorzy prezentują przykład kładek dla pieszych zaprojektowanych i 
zrealizowanych w latach 70-dziesiątych ubiegłego wieku, których stan techniczny 
wymagał podjęcia działań w postaci remontu lub przebudowy. Dokumentacja projektowa 
została  opracowana jednak do robót budowlanych nie przystąpiono. Odłożenie robót w 
czasie spowodowało, że założenia projektowe sprzed 6 lat należało całkowicie 
zweryfikować.  
 
  
2. KŁADKA NR 1 
 

Konstrukcja niosąca kładki została rozwiązana w postaci stalowej konstrukcji 
spawanej. Składa się z segmentów łączonych  na styki montażowe za pomocą połączeń 
śrubowych. Żelbetowe prefabrykowane stopnie oparte są na trzech stalowych dźwigarach 
dwuteowych stężonych poziomo ceownikami i kątownikami. Każdy ciąg stopni składał 
się z trzech biegów oddzielonych spocznikami dł. 1,5m. Część nośną pomostu kładki 
stanowiły dwa dźwigary dwuteowe, na których ułożono prefabrykowane płyty żelbetowe. 
Całość konstrukcji oparta została na siedmiu stalowych słupach. W przekroju 
poprzecznym biegi składały się odpowiednio z 15, 15 i 13 stopni. Schody miały 
szerokość 300cm natomiast pomost 320cm. Obiekt wyposażono w poręcze z 
płaskowników stalowych, które na schodach przymocowane zostały do dźwigarów 
konstrukcji niosącej natomiast na pomoście słupki poręczy zakotwiono w otworach 
pozostawionych w gzymsie. Na odcinku znajdującym się bezpośrednio nad trakcją 
elektryczną kolei zamontowano stalowe osłony przeciwporażeniowe.  

 

 
Fot. 1 Widok ogólny kładki przed remontem 
 
 



2.1.  Stan techniczny 
 

Rok 2001 Rok 2007 

  

Fot. 2 Fragment połącznia przęsła i biegu schodów 
 

  
Fot. 3 Styk montażowy pod spocznikiem 

 

  
Fot. 4 Styk montażowy pod spocznikiem 

 



  
Fot. 5 Styk montażowy pod spocznikiem 

 

 

 
Fot. 6 Fundament podpory schodów na kładę 

 
2.2.  Zakres remontu 
 
Z uwagi na zaawansowane procesy korozyjne i uszkodzenia konstrukcji opracowano 
dokumentacje projektowe - w 2001, a następnie w 2007r. na podstawie tej ostatniej 
zrealizowane zostały roboty budowlane. W trakcie prac projektowych w 2007r. 
zaobserwowano drastyczne pogorszenie stanu technicznego (uznanego w 2001r. za 
zadowalający) niektórych elementów, co wpłynęło na decyzje o wymianie części z nich. 
 

Porównanie zakresu robót ujętych w dokumentacjach projektowych 
Rok 2001 Rok 2007 

- podwyższenie i remont balustrad 
- wymiana osłon przeciwporażeniowych 
 

- podwyższenie i remont balustrad 
- wymiana osłon przeciwporażeniowych 
 



- wymiana stopni żelbetowych 
 
- oczyszczenie i zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów konstrukcyjnych 
 - wymiana skorodowanych śrub w stykach 
montażowych 
- wymiana prefabrykowanego pomostu na 
żelbetowy monolityczny 
- reprofilacja ławy fundamentowej pod 
schodami 
- wzmocnienie konstrukcji stalowej pod 
biegami schodów 
- reprofilacja PCC fundamentów 
podpór 
 

- wykonanie monolitycznych 
żelbetowych schodów 
- oczyszczenie i zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów konstrukcyjnych 
 - wymiana skorodowanych śrub w stykach 
montażowych 
- wymiana prefabrykowanego pomostu na 
żelbetowy monolityczny 
- wykonanie nowej ławy 
fundamentowej pod schodami 
- wymiana jednego słupa podpory 
schodów 
- wymiana konstrukcji stalowej biegów 
schodów 
- wykonanie koszulek żelbetowych na 
fundamentach podpór 
 

Koszt remontu ~ 300 tys. zł Koszt remontu ~ 600 tys. zł 
 

2.2.  Realizacja remontu, stan po remoncie 2015r 
 

 
Fot. 7 Wykonanie nowych fundamentów pod schody 



  
Fot. 8 Remont pomostu kładki i fundamentu schodów 
 

 
Fot. 9 obecny stan techniczny kładki  
 
3. KŁADKA NR 2 
 

Ustrój statyczny przęsła kładki jest jednoprzęsłową swobodnie podpartą belką 
ze wspornikami. Rozpiętość przęsła pomiędzy podporami wynosi około 26 m. 
Dwustronne wsporniki mają długość około 6,5 m. Przęsło wykonane jest z pięciu 
dwuteowników PN450, ułożonych w odstępach 600 mm. Dwuteowniki połączone są 
blachami o gr. 12 mm, w efekcie czego powstała konstrukcja skrzynkowa – 
wielokomorowa. Na długości przęsła, pomiędzy podporami, wykonano dodatkowo 
poprzecznice z dwuteownika 450, w odstępie co 5,2 m. W części wspornikowej 



przestrzeń pomiędzy dwuteownikami wypełniona została betonem. Szerokość użytkowa 
kładki wynosi 2,45 m.  
Podpory kładki zaprojektowano jako stalowe ramy wykonane z trzech rur stalowych 
utwierdzonych w fundamencie betonowym.  
Do kładki prowadzą z obu stron schody zabiegowe. Schody prowadzące na kładkę mają 
konstrukcję ażurową.  
 

 
Fot. 7 Widok kładki 

 
3.1.  Stan techniczny 
 
Ogólny stan techniczny kładki jest zróżnicowany. W bardzo złym stanie technicznym są 
schody prowadzące na kładkę i elementy wyposażenia Konstrukcje przęsła oraz podpór 
są natomiast w stanie zadowalającym, jakkolwiek zaobserwowano oznaki korozji, będące 
skutkiem lokalnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej.  
Autorzy kładki wykonali inwentaryzację kładki w roku 2009 oraz ponownie w 2015. 
Zaobserwowano drastyczny wzrost uszkodzeń korozyjnych obiektu. Kolejny raz okazało 
się, że należy zweryfikować wcześniejsze założenia projektowe. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rok 2009 Rok 2015 

 
 

Fot. 8 spocznik schodów 
 

  
Fot. 9 bieg schodów 

 

 

 
Fot. 10 balustrady na obiekcie 



 

  
Fot. 11 bieg schodów 

 
3.2.  Zakres remontu, Rok 2009 
 
W założeniach do remontu przyjęto, że ma on zagwarantować bezpieczeństwo 
eksploatacji, zapewnić odpowiednią trwałość, a także poprawić jej charakterystyki 
dynamiczne, w sposób gwarantujący komfort użytkowania. Wymienione miały być 
elementy wyposażenia tj. balustrady, latarnie, urządzenia dylatacyjne. Ponadto 
zamierzano zmienić konstrukcje pomostu, zastępując płytę pomostową wykonaną z 
cienkiej stalowej blachy, płytą żelbetową, zespoloną z dźwigarami dwuteowymi. 
Zaprojektowano również dodatkowe poprzecznice w miejscu słupków balustrady – 
kratownice usztywniające przęsło. Puste przestrzenie balustrady kratownicowej po 
stronie wewnętrznej zabezpieczone miały zostać wypełnieniem z płyt typu plexiglas. W 
ramach remontu zaprojektowano również wykonanie dodatkowych belek policzkowych 
pod biegami schodów i spocznikami. Przewidywano wymianę prefabrykowanych stopni 
na nowe, wykonane z polimerobetonu. 

Istotnym elementem projektu remontu było zmniejszenie pobudliwości 
dynamicznej. Założono, że zostanie to osiągnięte przy zwiększeniu sztywności pionowej 
kładki, poprzez zastosowanie dwóch zabiegów konstrukcyjnych: 

- opisanej zamiany cienkiej, wykonanej z blach stalowej płyty pomostowej na 
zespoloną z dźwigarami płytą żelbetową, 

- wykonanie balustrady w formie kratownicy, połączonej konstrukcyjnie z 
dźwigarami głównymi. 

 



         
Rys. 2 Przekrój poprzeczny kładki stan istniejący 

  
Rys. 3 Projektowany po remoncie przekrój poprzeczny kładki 

 
 



Rys. 4 Widok kładki po remoncie 
 

 3.3.  Analiza dynamiczna, Rok 2009 
 Istotnym mankamentem kładki jest jej znaczna pobudliwość dynamiczna. 
Niepokój wynikający z dużej pobudliwości dynamicznej sygnalizowali użytkownicy. W 
związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu stosownych badań, mających 
na celu ustalenie charakterystyk dynamicznych kładki: częstotliwości drań własnych, 
częstotliwości drgań wymuszonych przez pieszych oraz przyspieszeń drgań. Do badań 
wykorzystano czujniki przyspieszeń oraz indukcyjne czujniki drogi. Czujniki 
przyspieszeń umieszczono w środku rozpiętości kładki oraz na końcu wspornika. Po dwa 
indukcyjne czujniki przemieszczeń umieszczono w środku rozpiętości kładki i na końcu 
wspornika. 
 Do wymuszenia drgań użyto ludzi przemieszczających się po kładce. Badania 
przeprowadzono przy:  
 - swobodnym ruchu pieszych, 
 - pieszych poruszających się rytmicznym krokiem marszowym, 
 - pieszych biegnących rytmicznie przez kładkę, 
 - przy dynamicznych wzbudzeniach kładki na końcu wspornika. 
 Podsumowując analizę wyników badań można stwierdzić, że badania wykazały, 
że kładka jest niewłaściwie zaprojektowana z punktu widzenia pobudliwości 
dynamicznej. Dotyczy to przede wszystkim przyspieszeń drgań.  

Oczekiwane parametry dynamiczne kładki, sformułowane na podstawie różnych 
źródeł, decydujące o komforcie jej użytkowania ustalono następująco: 

- przyspieszenia pionowe nie większe niż 0,7 m/s2, dla przejścia przez kładkę 1 
osoby i przejścia przez kładkę niezsynchronizowanej grupy 25 osób  

- sztywność przęsła nie mniejsza niż 8 kN/mm. 
- częstotliwość drgań własnych pionowych nie mniejsza niż 3 Hz. 
W celu weryfikacji komputerowego modelu obliczeniowego otrzymane w toku 

analiz charakterystyki dynamiczne porównano z wynikami uzyskanymi z bezpośrednich 
badań.  

Zweryfikowany i skorygowany model obliczeniowy kładki użyto do 
przeprowadzenia analiz numerycznych oraz oceny charakterystyk dynamicznych kładki 
po zaproponowanym sposobie remontu. 

Remont polegający na wykonaniu płyty żelbetowej zespolonej z istniejącymi 
dźwigarami oraz zastąpieniu tradycyjnej balustrady z płaskowników konstrukcją rurową 
o odpowiedniej sztywności skutkował wzrostem masy konstrukcji kładki o ok. 25% przy 



prawie 3 krotnym wzroście sztywności, a w konsekwencji wzrostem częstotliwości drgań 
własnych, zmniejszeniem amplitud drgań oraz redukcją przyspieszeń pionowych.  

 
W tablicy 1 zestawiono obliczone charakterystyki dynamiczne kładki przed i po 

remoncie. 
Tablica 1 Charakterystyki dynamiczne kładki.  

L.
p. 

Model fb1 a1   a25   a ws   Jz   

- - [ Hz ] [ m/s2 ] [ m/s2 ] [ m/s2 ] kN / mm 

1.   przed remontem  2,1 0,145 0,73 3,5 4,1 

2.   po remoncie   3,0  0,095 0,48 2,38 12,2 

(oznaczenia w tablicy 1 
f b - podstawowa częstotliwość  drgań własnych pionowych 
a 1 - przyspieszenie kładki przy drganiach spowodowanych przejściem jednej 
osoby   
a 25 - przyspieszenie kładki przy drganiach spowodowanych przejściem 
niezsynchronizowanej grupy 25 osób 
a ws - przyspieszenie kładki przy drganiach spowodowanych wzbudzeniem 
siłowym 
J z - sztywność przęsła) 

 
2.4.  Projekt nowej kładki, Rok 2015 
 
W roku 2015 Zarządca postanowił przystąpić do prac remontowych. W tym celu 
zamierzano zaktualizować dokumentację projektową z roku 2009. W związku z 
propagowaniem ruchu rowerowego i planami skomunikowania obu części miasta dla 
rowerzystów i osób niepełnosprawnych zapadła decyzja o konieczności dobudowania 
pochylni lub wind. Niestety drastyczne pogorszenie stanu technicznego elementów 
kładki wymusiło weryfikację pierwotnych założeń projektowych - całkowita wymiana 
schodów. Biorąc pod uwagę stan techniczny i zakres prac związanych z poprawą 
charakterystyk dynamicznych zdecydowano się na rozbiórkę i budowę nowej kładki. 
Wymiana smukłej i lekkiej w odbiorze kładki zaprojektowanej w latach 70-tych okazała 
się zadaniem trudnym z punktu widzenia architektonicznego. Zdecydowano się na 
całkowitą rezygnację z transparentności na rzecz podkreślenia dynamiki kompozycji. Z 
jednej strony w terenie występuje ruchliwa ulica, z drugiej zabudowa jednorodzinna z 
małym natężeniem ruchu. Kładka swoim dynamizmem ma zachęcać do przejścia przez 
granicę urbanistyczną, jaką stanowi ruchliwa droga krajowa, z drugiej - ukazywać, że 
wkracza się w dynamiczną część miasta. 
 



 
Rys. 4 Wizualizacja nowej kładki                                           opracowanie SMP, METAFORMA 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
Autorzy pragnęli zwrócić uwagę na drastyczny wzrost uszkodzeń kładek przez okres 
sześciu lat poprzedzających remont. Analizując wykres umieszczony na wstępie artykułu 
można stwierdzić jednoznacznie, że przedmiotowe kładki, a dokładnie schody na kładki 
pomiędzy przeglądami znajdowały się na granicy fazy naprawiania a fazy wymiany. 
Dość późno zatem przystąpiono do prac projektowych, a dalszej kolejności prac 
remontowych. Od kilku lat Zarządcy obiektów systematycznie przeprowadzają przeglądy 
bieżące, podstawowe i szczegółowe. To właśnie tego typu kontrole są gwarantem 
utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz 
niedopuszczenia do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności 
technicznej. Maksymalne wydłużenie fazy konserwacji zapobiegawczej powinno stać się 
nie tylko obowiązkiem Zarządców ale również dobrym obyczajem.  Poza poprawą stanu 
technicznego Zarządcy decydują się na zmianę parametrów takich jak charakterystyki 
geometryczne czy dynamiczne i wreszcie funkcjonalno-użytkowe (np. dostosowanie 
obiektu dla osób niepełnosprawnych). Przy dużym zakresie prac związanych z 
przebudową czy adaptacją obiektu jego stan techniczny może zaważyć o podjęciu 
decyzji o rozbiórce i budowie nowego. 
 
 


